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 مقدمـة
الموحد المرفق   بيان المركز المالي الموجز  ــ ثمرا  لم.ع.ما        قمنا بمراجعة  ـــــــ )"الشركة"( ومركاتها العابعة )يشا  ثليها   لــ

للربح أو الخسا ة   و   2022 ما س  31كما في  بـــ "المومو"ة"(    معا   الشاملالبيانات الموجزة الموحدة  في حقو   الدخل    العغيرات 
والعدفقات النقدية     ثن اإلدا ة مـسوولة "  ث"داد ذل  وإيضـاحات تفـسيرخة مخعا ة أـمهر المنعهية بلل  العا خ  .مثةلفعرة الالملكية 

الدولي  ق    المالية المرحلية و"رضــها وفقا  للمايا  المساـ.ـبي    ثن مـسـووليعنا ذي ثبدا  "العقا خر المالية المرحلية"  34المعلومات 
المالية المرحلية   ا.عنعاج  ثلى مراجععنا   ا.عناداحول ذل  المعلومات 

 المراجعـةنطا  
بعملياتلقد قمنا بمراجععنا وفقا  للمايا  الدولي   العي يقو  بها   2410المراجعة  ق     المععلق  المرحلية  المالية  "مراجعة المعلومات 

" المـسـعقل للمنـشـ ة  الايا  برجرا  مدقق السـسـابات  المالية المرحلية  المعلومات    بـشـ ل  سيـسـي م  االـ.ـعفـسـا ات  تعضــم  مراجعة 
ـــــل األمخاص ا أقــ ثن نطا  المراجعة  "  األمو  المالية والمسا.بية  وإتبا  ثجرا ات تسليلية وإجرا ات مراجعة أخرى   لمسوولي  

ت  يد حول جمي    وبالعالي  فرنها ال تم ننا م  السوـول "لى  للعدقيق   ـــــــة  ـــــــ جوذرخا م  نطا  الايا  بالعدقيق وفقا  للمعايير الدوليــ
للا  فرننا ال نبدي  أي تدقيق بش نها األمو  الهامـة العي يم   أن يبي  نها العدقيق  

 اال.عنعاج
ل  يع  ث"دادذا  م  جمي    اال"عقاداـ.ـــعنادا  ثلى مراجععنا  ل  يعبي  لنا ما يد"ونا ثلى   المرحلية المرفقة  ــة  ـــــــ ـــــــ ب ن المعلومات الماليــ

الدولي  ق   وفقا  للمايا  المسا.بي   " المالية المرحلية العقا خر "  34النواحي الووذرخة  
 
 

األو.ط(   ديلوخت آند تو  )الشر  
  
  
  
  

خميس العح   مسمد 
  717 ق  القيد  
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   اإلما ات العربية المعسدة
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الموحد  المالي الموجز   بيان المركز 
  2022  مارس 31كما في  

 
 ديسمبر    31  مارس  31   
   2022  2021 
 ألف د لـم  ألف درهـم   
 )مدقق(  )غير مدقق(  إيضاحات 

      الموجودات
      الموجودات غير المتداولة

 97,253  97,407  5 ممعلكات ومعدات
 1,006,352  1,006,352  6 ا.ع.ما ات عقا  ة  

 73,469  83,514  8 الشامل اآلخرموجودات مالية بالايمة العادلة ما خمل الدخل  
 8,285  8,505  14 ا.ع.ما ات في مركة زميلة  

 18,274  18,274  9 ا.ع.ما ات ديا بالعكلفة المطف ة
 85,000  85,000  13 ا.ع.ما ات وكالة 
 544  544   ذمم مدينة أخرى  

      
      

 1,289,177  1,299,596   مجموع الموجودات غير المتداولة
      

      الموجودات المتداولة  
 75  78   مخزون

 18,700  10,723  11 ذمم مدينة تجا  ة وأخرى
 268,472  276,275  10 موجودات مالية بالايمة العادلة ما خمل الربح أو الخسا ة  

 20,542  20,542  8 العادلة ما خمل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية بالايمة  
 -  36,725  9 ا.ع.ما ات ديا بالعكلفة المطف ة
 19,816  10,442  22 مسعحق ما جهة ذو عمقة
 72,037  45,005  12 نقد وأ صدة لدى البنوك  

      
      

 399,642  399,790   مجموع الموجودات المتداولة
      
      

 1,688,819  1,699,386   مجموع الموجودات
      

      حقوق الملكية والمطلوبات
      حقوق الملكية
 2,325,000  2,325,000  15  أس المال
 (15,609)  (15,609)  15 أ.هم خز نة  
 141,125  141,125  16 قانونيثحعياطي  

 (1,039,304)  (1,024,951)   خساسر معرالمة
 (47,957)  (47,912)  17 احعياطي ثعادة تقييم ا.ع.ما ات  

      
      

 1,363,255  1,377,653   مجموع حقوق الملكية  
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الموجز الموحد بيان     الربح أو الخسارة 
المنتهية في   ثالثةلفترة ال    2022  مارس 31أشهر 

 
المنتهية في      الثالثة أشهر   مارس 31فترة 
   2022  2021 
 ألف د لم  ألف درهم   
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  إيضاحات 
      

تجا  ة   5,306  11,518   ثيرادات ما عمليات 
       2,660))  (3,606)   مىا  ف تشغيلية مبامرة 

      
       2,646  7,912   إجمالي الربح من عمليات تجارية  

      
تمو ل  3,785  3,732   ثيرادات 
       1,302))  (2,177)   تكاليف تمو ل

      
التمويل          2,483  1,555   صافي إيرادات 

      
المالية بالايمة  للموجودات  صافي العغيرات في الايمة العادلة 

أو الخسا ة  7,624  7,803  10 العادلة ما خمل الربح 
 220  220  14 حىة أ باح ما مركة زميلة  

أنىبة أ باح        -  1   ثيرادات 
      

       7,844  8,024   صافي مكسب من استثمارات  
      

التشغيل          12,973  17,491   إجمالي إيرادات 
      

 2,674))  (3,000)   مىا  ف عمومية وإدا  ة
 152))  (142)   مىا  ف بير وتسو ق 
أخرى        111  4   صافي ثيرادات 

      
       10,258  14,353   ربح الفترة  

      
       0,0045  0.0063  23 العائد األساسي والمخفض للسهم )بالدرهم( 
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 بيان الدخل الشامل الموجز الموحد 
المنتهية في   ثالثةلفترة ال    2022  مارس 31أشهر 

 
المنتهية في     الثالثة أشهر   مارس 31فترة 
  2022  2021 
 ألف د لم  ألف درهم  
 )غير مدقق(  )غير مدقق( إيضاح 
     

 10,258  14,353  ربح الفترة 
     

الشامل اآلخر:      الدخل 
     

     البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة:
صدوات حقو  الملكية    صافي العغيرات في الايمة العادلة 

اآلخر         1,689  45 8 المىنفة بالايمة العادلة ما خمل الدخل الشامل 
     

الشامل اآلخر         1,689  45  مجموع الدخل 
     

الشامل للفترة        11,947  14,398  مجموع الدخل 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد
المنتهية في   ثالثةلفترة ال  2022  مارس 31أشهر 

 

  
 رأس 
  المـال

 أسهم 
  خزينة 

 إحتياطي  
  قانوني  

 خسائر 
  متراكمة  

 احتياطي إعادة  
  تقييم استثمارات  

 مجموع
الملكية  حقوق 

 ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    
             

في    1,305,472  (67,074)  (1,074,128)  137,283  (15,609)  2,325,000  )مدقق( 2021يناير   1الرصيد 
 10,258  -  10,258  -  -  -  للفعرة بح  

للفعرة                1,689  1,689  -  -  -  -  الدخل الشامل اآلخر 
             

الدخل الشامل للفعرة    11,947  1,689  10,258  -  -  -  مجمو  
العادلة  ا.عبعاد موجودات مالية بالايمة  عند   تحو ل ثلى أ باح مسعبقاة 

 -  ما خمل الدخل الشامل اآلخر  
 
- 

 
-  (136) 

 
136 

 
-              

             
في                 1,317,419  (65,249)  (1,064,006)  137,283  (15,609)  2,325,000  )غير مدقق( 2021ما س   31الرصيد 

             
في    1,363,255  (47,957)  (1,039,304)  141,125  (15,609)  2,325,000  )مدقق( 2022يناير   1الرصيد 
الفعرة     14,353  -  14,353  -  -  -   بح 

للفعرة   45  45  -  -  -  -  الدخل الشامل اآلخر 
             
             

الدخل الشامل للفعرة                 14,398  45  14,353  -  -  -  مجمو  
             

 1,377,653  (47,912)  (1,024,951)  141,125  (15,609)  2,325,000  )غير مدقق(  2022مارس    31الرصيد في 
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 التدفقات النقدية الموجز الموحد  بيان 
المنتهية في   ثالثةلفترة ال  2022  مارس 31أشهر 

 
  31الثالثة أشهر المنتهية في  فترة     

 مارس 
 2022  إيضاحات 

 ألف درهم
 2021 

 ألف د لم
 )غير مدقق(  )غير مدقق(   

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 10,258  14,353    بح للفعرة  
      تعديمت لـ:

 1,316  873  5 ا.عهمك ممعلكات ومعدات
 صافي العغير في الايمة العادلة للموجودات المالية بالايمة العادلة ما خمل  

 (7,803)  10 الربح أو الخسا ة   
 
((7,624 

 220))  (220)  14 حىة اص باح ما مركة زميلة  
 48  54  20 ثطفاء تكلفة قروض 

 52  67  18 مخىص م افآت نهاية الخدمة للموظفيا
 -  (1)   أ باحثيرادات أنىبة  
 3,785))  (3,732)   ثيرادات تمو ل
 1,254  2,078   تكاليف تمو ل

      
      

 1,299  5,669   التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
 696))  133   نقص/ )ز ادة( في ذمم مدينة تجا  ة وأخرى

 819  (94)   ذمم داسنة تجا  ة وأخرى)نقص(/ ز ادة في  
 4  (626)   نقص/ )ز ادة( في مسعحق ما جهة ذو عمقة  

 4))  (3)   ز ادة في مخزون  
      
      

 1,422  5,079   النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
 -  (23)  18 للموظفيام افآت نهاية الخدمة المدفوعة  

      
      

 1,422  5,056   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
      

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 -  (36,725)  9 مراء ا.ع.ما ات ديا بالعكلفة المطف ة

 1,181  8,596   فواسد مسعلمة  
 -  2,981   أنىبة أ باح مسعلمة  

 13))  (1,027)  5 دفعات لممعلكات ومعدات  
 9,133  -  10 عاسدات ما بير موجودات مالية بالايمة العادلة ما خمل الربح أو الخسا ة  

 5,967))  -  7 دفعات ال.ع.ما ات عقا  ة قيد العطو ر  
 عاسدات ما ا.عبعاد موجودات مالية بالايمة العادة ما خمل  

 8 الدخل الشامل اآلخر   
 
- 

 
1,818 

      
      

 6,152  (26,175)   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
      
      
 
 
 



 لالستثمار ش.م.ع.إشراق  

  المالية الموجزة الموحدة البياناتال يعجزأ ما للع  جزءتش ل اإليضاحات المرفقة  

8 
 

 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد  
المنتهية في   ثالثةلفترة ال  )يتبع(  2022  مارس 31أشهر 

 
 مارس   31فترة الثالثة أشهر المنتهية في     
  

 إيضاحات
 2022 

 ألف درهم
 2021 

 ألف د لم
 )غير مدقق(  )غير مدقق(   

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 11,108))  (3,850)  20 تسديد قروض بنكية  

 5,460  -  20 عاسدات ما قروض بنكية  
 1,014))  (2,063)   تكاليف تمو ل مدفوعة  

      
      

 (6,662)  (5,913)   المستخدم في األنشطة التمويليةصافي النقد  
      
      

       912  (27,032)   صافي )النقص(/ الزيادة في النقد ومرادفات النقد
 5,819  61,733   يناير 1النقد ومرادفات النقد كما في  

      
      

 6,731  34,701  12 مارس  31النقد ومرادفات النقد كما في  
      

      معامالت غير نقدية:
 تسو ة موجودات مالية بالايمة العادلة ما خمل الدخل الشامل اآلخر 

 8  مقابل الموجودات المالية بالايمة العادلة ما خمل الربح أو الخسا ة     
 
-  1,791 

      
      

 تسو ة موجودات مالية بالايمة العادلة ما خمل الدخل الشامل اآلخر مقابل
 فواسد مسعحقة مدينة     

  
-  84 

      
      

 موجودات مالية بالايمة العادلة ما خمل الدخل الشامل اآلخر   ا.عحواذ
 جهة ذو عمقة    مسعحق مامقابل     

 
8 

 
10,000  - 
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الموحدة   إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة 
المنتهية في   ثالثةلفترة ال  2022  مارس 31أشهر 

 
 
 معلومات عامة   1
 

مبدسيا  كشركة مسالمة خاصة في ثما ة أبوظبي ثمرا  لم.ع.ما        )"الشركة"(  في 2006ديسمبر   24بعا      تم تسعجيل    
ثلى مركة مسالمة عامة  ثن الشركة مد جة في .و  أبوظبي لألو ا  المالية 2011يوليو  7 تحولت الشركة   ، 
 

بموج  الرخىـة العجا  ة  قم  وتم تـسجيل   ثن عنوان    223393وعضـو ة غرفة تجا ة وصـناعة أبوظبي  قم    1005631الـشركة 
الرسيسي المسجل لو      أبوظبي108737ب :  الم ع    اإلما ات العربية المعحدة   -، 

 
وـمركات ـــــــالعابعة )يـشا  ثليهم معا    هاتعمل الـشركة  ـــــــ العجا  ةفي  ـ.ع.ما  اال  "المجموعة"( بـش ل  سيـسي في بــ اصعمال و   المعـ.ـسات 

ب المرتبطة  ـــما أعمال العطو ر والبير واالـ.ـــع.ما  والبناء واإلدا ة وتقديم الخدمات  ـــا  مبنى  ها العقا  ة العي تعضـ أيضـ تمعلا الـشـــركة 
الفندقية  .للشقق 

  
في الشركات العابعة مبينة أدناع:تفاصيل  ثن    اصنشطة الرسيسية، بلد الع .يس والعمليات، وحىة الشركة 
 

 التصنيف األنشطة الرئيسية نسبة الملكية % بلد التأسيس والعمليات إسم الشركة 
     

 مركة تابعة مقق فندقية   100 دولة اإلما ات العربية المعحدة الفندقية ذ     *نو ان ما  نا للشقق  
 مركة تابعة عقا ات   100 جز  الكايمان ثمرا  انعرناميونال كومباني ذ       

 مركة تابعة ثدا ة اصصول   100 دولة اإلما ات العربية المعحدة ثمرا  مانجمنت ليمعد**
 مركة زميلة ثدا ة اصصول   40 جز  الكايمان ليمعد ***  الكونو.ت انفسعمنت

 
ثـمـــرا  انعرناـمـــيونال الفندقية ذ     ، أما النـســـبة المعباية العي  49كومباني ذ      نـســـبة   * لدى  ٪ ما ملكية نو ان ما  نا للـشـــقق 

ــــركة واللي قا  بالعنازل عا ملكية    ٪51تبلغ  ـــــــ ــــابق في مجلس اإلدا ة بالنيابة عا الـش ـــــــ ــــو ـ. ـــــــ يعم االحعفاظ بها ما قبل و ثة عضـ
 كومباني ذ     االنعفا  غير القابلة لإللغاء لـ ثمرا  انعرناميونال 

 
ـ.ــو  أبوظبي العالمي    في  ،  2022النـشــاخ وخمل  عا  معوقفة المنـشــ ة    كانت** ثن ثـمــرا  مانجمنت ليمعد لي منـشــ ة مـســجلة 

وحل المنش ة   قامت الشركة برلغاء تسجيلها في .و  أبوظبي العالمي 
 

انعرناميونال نسبة  *** تمعلا مركة ثمرا   انفسعمنت ليمعد   ٪40كومباني ذ        ما ملكية مركة الكونو.ت 
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الموحدة   إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة 
المنتهية في   ثالثةلفترة ال  )يتبع(  2022  مارس 31أشهر 

 
 
 والمعّدلةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة  تطبيق   2
 
المالية الموجزة  2/1 وليس لها تأثير هام على البيانات  والمعدلة التي تم تطبيقها  المالية الجديدة  المعايير الدولية للتقارير 

 الموحدة )يتبع(
 

العي تبدأ في أو للفعرات الـسـنو ة  ـ.ـا  ة المفعول  العالية، العي أصــبحت  للعقا  ر المالية الجديدة والمعدلة   تم تطبيق المعايير الدولية 
أي 2022ينـاير   1بعـد   في لـلع البيـانـات المـاليـة الموجزة الموـحدة  لم ي ا لعطبيق لـلع المعـايير الـدوليـة للعقـا  ر المـاليـة المعـدلـة   ،

للسنوات الحالية والسابقة ولكنها قد تعثر على محا.بة المعاممت أو العرتيبات المسعقبلية ت ثير لا    على المبالغ المد جة 
 
للعقا  ر المالية  قم   •  .: اندماج اصعمال: اإلما ة ثلى اإلطا  المفاهيمي3تعديمت على المعيا  الدولي 
الدولي  قم   • المقىودالممعلك  16تعديمت على المعيا  المحا.بي  بالعاسدات قبل اال.عخدا   المععلق  واآلالت والمعدات   .ات 
الدولي  قم   • ـــــبي  بالعقود    37تعديمت على المعيا  المحاـ. المععلق  المحعملة  والموجودات  ـــــات والمطلوبات المحعملة  ـــــىـ المخىـ

 .تكلفة تنفيل العقد -الم.قلة باإللعزامات  
المعايير الدولية للعقا   • تـشـــمل العحـســـينات الـســـنو ة تعديمت على المعيا   2020-2018ر المالية  العحـســـينات الـســـنو ة على   :

المـاليـة  قم   للعقـا  ر  المـاليـة  قم  1الـدولي  للعقـا  ر  للمرة اصولى، المعيـا  الـدولي  للعقـا  ر المـاليـة  ،  9، تطبيق المعيـا  الـدولي 
للعقا  ر المالية  قم   الدولي  قم  عقود اإليجا ،   16اصدوات المالية، المعيا  الدولي   الز اعة   41والمعيا  المحا.بي 

 
والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  2/2 والمعّدلة المصدرة   المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة 
 

المىد ة  بعطبيق المعايير الدولية للعقا  ر المالية الجديدة والمعدلة   تطبيقها بعد:والعي لم يحا موعد  العالية  لم تقم المجموعة 
 
للعقا  ر المالية  قم   • تطبيقه اععبا ا  ما    -  17المعيا  الدولي   (؛2023يناير  1عقود الع ميا )يسري 
للعقا  ر المالية  قم   • الدولي  قم    10تعديمت على المعيا  الدولي  اال.ع.ما ات    28البيانات المالية الموحدة والمعيا  المحا.بي 

والمشا  ر المشعركة   في الشركات الزميلة  والشركات الزميلة أو المشا  ر  بير أو المسالمة في اصصول بيا المسع.مر  المشعركة: 
 )لم يعم بعد تحديد تا    العطبيق(؛

الدولي  قم   • أو غير معداولة )يـسـري    1تعديمت على المعيا  المحاـ.ـبي  عرض البيانات المالية: تىــنيف المطلوبات كمعداولة 
 (؛2023يناير    1ما   اععبا ا  تطبيقه 

العقا  ر المالية  ق  2021يونيو   30ما بعد   19-ب وفيد امعيازات اإليجا  ذات العمقة • إلعداد  المعيا  الدولي  م  )تعديل على 
 (؛2022أبر ل   1ما   اععبا ا  ( )يسري تطبيقه 16

الدولي  قم   • )تعديمت على المعيا  المحاـ.بي  الخا  بالمعايير  2وبيان المما ـ.ة  قم   1اإلفىـاح عا الـسياـ.ات المحاـ.بية 
تطبيقه   (؛2023يناير  1ما   اععبا ا  الدولية للعقا  ر المالية( )يسري 

)تعديمت • الدولي  قم    تعر ف العقديرات المحا.بية   (؛2023يناير   1ما   اععبا ا  ( )يسري تطبيقه  8على المعيا  المحا.بي 
ـــــــبة الدولي   • والمطلوبات الناتجة عا معاملة واحدة )تعديمت على معيا  المحاـ. بالموجودات  ـــــــراس  المعجلة المععلقة  (  12الضـ

 (؛  2023يناير    1ما   اععبا ا  )يسري تطبيقه 
ــــــبي   • ـــــــ ــــــة  قم    1الدولي  قم تعديمت على المعيا  المحاـ. ـــــــ الخا  بالمعايير الدولية للعقا  ر المالية المععلقة   2وبيان المما ـ.

)يسري تطبيقه   ( 2023يناير    1ما   اععبا ا  باإلفىاح عا السيا.ات المحا.بية 
 

أعمع أي ت ثير جولري على للع البيانات ال مالية الموجزة الموحدة  ما غير المعوقر أن ي ون للمعايير والععديمت الجديدة الملكو ة 
 .للمجموعة

 
أو تفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية العي    تم ثصدا لاال توجد معايير وتعديمت جديدة مطبقة أخرى على المعايير المنشو ة 

للمجموعة  أن ي ون لها ت ثير لا  على للع البيانات المالية الموجزة الموحدة   والعي ما المعوقر 
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الموحدة   إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة 
المنتهية في   ثالثةلفترة ال  )يتبع(  2022  مارس 31أشهر 

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3
 

 االلتزام   بيان
 

الدولي  قم   بناء  على المعيا  المحاـ.ـبي  للع البيانات المالية الموجزة الموحدة  "العقا  ر المالية المرحلية"، وال تعضــما    34تم ثعداد 
ــــــنو ـة الكـاملـة و نبغي أن تقرأ جنبـا  ثلى جنـ  مر البيـانـات المـاليـة الموـحدة   ـــــــ المزمـة للبيـانـات المـاليـة الموـحدة الـس جمير المعلومـات 

ل ـــافة لللا، فرن النعاست لفعرة ال2021ديـســـمبر    31للـســـنة المنعهية في  كما في و لمجموعة  المدققة  باإلضـ أـمـــهر المنعهية في   .مثة  
  2022ديسمبر    31ال تععبر بالضرو ة معمر على النعاست العي يم ا توقعها للسنة المالية العي .عنعهي في    2022 ما س  31
 

 أساس اإلعداد  
 

وعملة العرض في غالبية   ــــــعخدمة  ـــــــ المـس باععبا ع العملة  بالد لم اإلما اتي )الد لم(  الموجزة الموحدة  لقد تم عرض البيانات المالية 
و عم ت أقرب ألف )ألف د لم( ثال ثذا أمير ثلى غير ذلا  معاممت المجموعة   قر   جمير الايم ثلى 

 
بالايمة العادل ـــة  ـــــــ المالية المقاـ. ـــع.ناء الموجودات  ـــــــ البيانات المالية الموجزة الموحدة بناء  على مبدأ العكلفة العا  خية، باـ. ة  تم ثعداد 

بالايمة العادلة   واال.ع.ما ات العقا  ة، العي تم ثد اجها 
 
 
واألحكام المحاسبية  4  التقديرات 
 

في للع البيانات المالية الموجزة   ــــــات الهامة المطبقة ما قبل المجموعة  واالفعراضـ ــــــبية واصح ا  والعقديرات  ــــــات المحاـ. ــــــياـ. ثن الـس
ــــــنة المنعهية في   للمجموعة كما في وللـس ــــــنو ة المدققة  ــــــمبر    31الموحدة تعوافق مر تلا الوا دة في البيانات المالية الموحدة الـس ديـس

با.ع.ناء اععما2021  أعمع    2كما لو مبيا في اإليضاح    2022يناير   1د معايير وتفسيرات جديدة .ا  ة ما  ، 
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الموحدة   إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة 
المنتهية في   ثالثةلفترة ال  )يتبع(  2022  مارس 31أشهر 

 
 
 ممتلكات ومعدات 5

   مارس 31  ديسمبر  31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف د لم
        )غير مدقق(  )مدقق(

في بداية الفعرة/ السنة    97,253  101,479  الايمة المد جة 
 ثضافات خمل الفعرة/ السنة  1,027  2,759

للفعرة/ السنة  (873)  (4,676)  ا.عهمك محمل 
 (7ا.ع.ما ات عقا  ة قيد العطو ر )ثيضاح تحو ل ما    -  3,000

 
(3,958) 

  
- 
الموجودات عند      ثنهاءثلغاء االععراف بحق ا.عخدا  

 (19عقد اإليجا  )ثيضاح   
خمل الفعرة/ السنة    -  (1,351)            ا.عبعادات 
السنة    97,407  97,253 الفترة/        القيمة المدرجة في نهاية 

 
في دولة اإلما ات العربية المعحدة  ومعدات المجموعة   تقر جمير ممعلكات 

 
الىلة بىافي الموجودات  ق ا.عخدا   بح وتم ثلغاء االععراف   الجهة ذو العمقة، أنهت المجموعة عقد اإليجا  مر 2021في   ذات 

البالغةالايمة    ( 19ألف د لم )ثيضاح    3,958  المد جة 
 
تطو ر أحد عقا اتها الواقعة في أبوظبي2021في   ألملت المجموعة  جزء ما للا العقا  كمقر م ع   ،  ــــــعخدا   ـــــــ   قر ت اإلدا ة اـ.

بعحو ل مبلغ   نعيجة لللا، قامت المجموعة  ــــاح    االـ.ــــع.ما اتألف د لم ما   3,000للمجموعة   ( ثلى  7العقا  ة قيد العطو ر )ثيضـ
والمعدات   الممعلكات 

 
ل  تعضــما مبنى مـسـعخد   الفندقيةـشـركة  الممعلكات والمعدات،  ما  نا للـشـقق    عليه   للقرض المعحىــلكضــمان  مرلون ذ         نو ان 
)ثيضاح  ما قبل   (20المجموعة ما بنا محلي 

 
كما يلي:    تم تخىيص مىا  ف اال.عهمك في بيان الربح أو الخسا ة الموجز الموحد 

 
المنتهية في    ثالثةال    مارس 31أشهر 
  2022  2021 
 ألف د لم  ألف درهم  
 مدقق()غير   )غير مدقق(  
     

 792  867  مىا  ف تشغيلية مبامرة 
      524  6  مىا  ف عمومية وإدا  ة 

     
  873  1,316      
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الموحدة   إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة 
المنتهية في   ثالثةلفترة ال  )يتبع(  2022  مارس 31أشهر 

 
 
عقارية 6  استثمارات 
 

ــي العي تقر في اإلما ات العربية المعحدة، وممعلكات   ـــــــ العقا  ة بعض قطر اص اضـ ــع.ما ات  ـــــــ في اإلما ات العربية   معجرةتم.ل االـ.
 المعحدة ومبنى في الواليات المعحدة اصمر  ية 

 
 ثن الحركة في اال.ع.ما ات العقا  ة لي كما يلي:

 
   مارس 31  ديسمبر  31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف د لم
        )غير مدقق(  )مدقق(

 الرصيد في بداية الفعرة/ السنة    1,006,352  826,681
 ثضافات   -  2,440

 (7تحو ل ما ا.ع.ما ات عقا  ة قيد العطو ر )ثيضاح   -  186,341
           نقص في الايمة العادلة    -  (9,110)

السنة   1,006,352  1,006,352 الفترة/        الرصيد في نهاية 
 

العقا  ة بالايمة العادلة  لمـ.ـع.ما ات العقا  ة  2021ديـسـمبر   31كما في    يعم ثد اج االـ.ـع.ما ات  تم العوصــل ثلى الايمة العادلة   ،
ـــــاس   ـــــــ مععمديا   اتم ثجراؤل تقييماتعلى أـ. ـــــعقليا  ـــــــ ـــــاء في  بالمجموعة     غير مرتبطياما قبل مايميا مـس ـــــــ ثن المايميا لم أعضـ

ــــــلة  عند ـــــــ في المواقر ذات الىـ ــــــبة في تقييم العقا ات  ـــــــ المناـ. المعلمت والخبرات  تقدير المبالغ   جمعيات مايميا محعرفيا ولديهم 
نهت تقييم قابل  لهلع العقا ات، كما تم ا.عخدا   المعاد تقييمها لم.ع.ما ات العقا  ة، تم اصخل بعيا االععبا  أعلى وأفضل ا.عخدا  
العـادلــة   اإلدا ة أنـه ال يوـجد تغيير جولري في الايمـة  تععقـد  المنجز،  الـداخلي  ــــــعنـادا  على العقييم  ـــــــ اـ. الـدـخل   ــــــملـة  ـــــــ و ـ. للمقـا نـة 

    2022ما س   31م.ع.ما ات العقا  ة خمل فعرة ال.مثة أمهر المنعهية في  ل
 

في العقييم ثلى بيانات الـســــو  القابلة للممحمة، وبالعالي، تم اععبا  أـ.ــــالي  العقييم بم.ابة قياس  المـســــعخدمة  ال تـســــعند المدخمت 
  3الايمة العادلة ضما المسعوى  

 
تحليل الحـســاـ.ــية   المجموعة  ومعدالت اإليجا   بناء   الـ.ــع.ما اتها العقا  ة على معوـ.ــط  لما أجرت  ـ.ــعر البير ومعدالت الرـ.ــملة  للا:  على تحليل الحسا.ية 

 
ثلى ز ادة بمبلغ 10.عر البير للمعر المربر بنسبة .يعدي ا تفا  معو.ط   • ألف د لم في العقييم، في حيا أن    ٪81,305 

قد يعدي ثلى  10االنخفاض بنـسـبة  العي يعم تقييمها باـ.ـعخدا  طر قة    81,305انخفاض بمبلغ  ٪  ألف د لم في العقا ات 
 قابلة للمقا نة؛

بمقدا    • ز ادة بمبلغ    50ـ.يعدي انخفاض معدالت الرـ.ملة  ألف د لم في العقييم، في حيا أن    13,500نقطة أـ.اس ثلى 
العقا ات العي تم تقييمها تقييم تلا  لم في  ألف د  11,900نقطة أـ.ــاس قد تعدي ثلى انخفاض بمبلغ    50الز ادة بمقدا   

الدخل؛ و  با.عخدا  طر قة  .ملة 
ـــــبة  • ـــــــ بنـس ـــــيعدي ا تفا  معدالت اإليجا  المعوقعة  ـــــــ ز ادة بمبلغ  10ـ. ألف د لم في العقييم، في حيا أن    18,700٪ ثلى 

ــــــبــة   ـــــــ ينعت عنــه انخفــاض بمبلغ  10االنخفــاض بنـس قــد  في    ٪18,800  تلــا ألف د لم  اتقييم  تقييمهــا  تم  لعي  العقــا ات 
الدخل   با.عخدا  طر قة  .ملة 
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الموحدة   إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة 
المنتهية في    )يتبع(  2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر 

 
 
عقارية )يتبع( 6  استثمارات 
 
بعحو ـل مبلغ  2021في   تطو ر أـحد عقـا اتهـا الواقعـة في أبوظبي  نعيـجة لـللـا، قـامـت المجموعـة  المجموعـة  ألملـت   ،186,341  

اال.ع.ما ات العقا  ة 7ألف د لم ما اال.ع.ما ات العقا  ة قيد العطو ر )ثيضاح   ( ثلى 
 

ــــهر المنعهية في   ـــــــ ب2022ما س   31خمل فعرة ال.مثة أـم اععرفت المجموعة  ــــع.ما ات العقا  ة  ،  ـــــــ ريرادات اإليجا  ما ت جير االـ.
 ألف د لم(   1,914:  2021ما س   31ألف د لم )  5,151بمبلغ  

 
ــــما االـ.ــــع.ما ات العقا  ة قيد العطو ر:     146,574:  2021ديـســــمبر    31ألف د لم )  146,574( مبنى بايمة عادلة تبلغ  1تعضـ

و )  193,300( مبنى وقطعــة أ ض بايمــة عــادلــة تبلغ  2ألف د لم(،  ــــــمبر    31ألف د لم  ـــــــ ألف د لم(    193,300:  2021ديـس
 ( 20)ثيضاح    محليمرلونة كضمان للقرض المعحىل عليه ما قبل المجموعة ما بنا  

 
 
التطوير 7 عقارية قيد   استثمارات 
 

   مارس 31  ديسمبر  31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف د لم
        )غير مدقق(  )مدقق(

 الرصيد في بداية الفعرة/ السنة    -  178,780
 ثضافات   -  10,561

 (6تحو ل ثلى ا.ع.ما ات عقا  ة )ثيضاح   -  (186,341)
ومعدات )ثيضاح   -  (3,000)            (5تحو ل ثلى ممعلكات 

السنة   -  - الفترة/        الرصيد في نهاية 
 
بعحو ـل مبلغ  2021في   تطو ر أـحد عقـا اتهـا الواقعـة في أبوظبي  نعيـجة لـللـا، قـامـت المجموعـة  المجموعـة  ألملـت   ،186,341  

العقا  ة )ثيضاح  )ثيضاح   3,000( ومبلغ 6ألف د لم ثلى اال.ع.ما ات  والمعدات   ( 5ألف د لم ثلى الممعلكات 
 

 يعم ثد اج اال.ع.ما ات العقا  ة قيد العطو ر بالايمة العادلة   
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الموحدة   إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة 
المنتهية في   ثالثةلفترة ال  )يتبع(  2022  مارس 31أشهر 

 
 
الشامل اآلخر 8 الدخل   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 

ـــــــما المالية   تعضـ ـــــــامل اآلخر للمجموعة عالموجودات  الـش ـــــــعراتيجية في اصو ا   بالايمة العادلة ما خمل الدخل  ـــــــع.ما ات اـ. لى اـ.
الشامل اآلخر   نهاسيبش ل   تىنيفهاالمالية العي تم   كمقا.ة بالايمة العادلة ما خمل الدخل 

 
الشامل اآلخر كما المالية    الموجودات  ثن تفاصيل  :ما يليلي  في نهاية فعرة العقر ر بالايمة العادلة ما خمل الدخل 

 
   مارس 31  ديسمبر  31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف د لم
        )غير مدقق(  )مدقق(
 (1أو ا  مالية غير مد جة )  63,073  53,115
 (2صناديق غير مد جة )  40,617  40,542
           أو ا  مالية مد جة    366  354

94,011  104,056        
 
ــة ملكية لمنـشــ ة غير مد جة تم ثنـشــاؤل1تعكون ما:   (1 على عقا  يقر   االـ.ــعحواذفي جز  كايمان بهدف  ا( اـ.ــع.ما  في حىـ

معه  الععامل و في دولة اإلما ات العربية المعحدة وتطو رع وحيازته وتـســــو قه وت جيرع وتـشــــغيله واـ.ــــعبعادع وتقـســــيمه ما الباطا  
تمو ل الشركات وإدا ة اصصول2؛  بطر قة أخرى ( ا.ع.ما   3؛ و( ا.ع.ما  في مع.سة مالية توفر العمو ل اإل.ممي وخدمات 

ــة ملكية في  ــيافة أو ثقامة فاخرة تحمل عمقة  منـشــ ةفي حىـ ــل ضـ ذات غرض خا  تم ثنـشــاؤلا لعطو ر قطعة أ ض ك صـ
ــ ية حي  تعوقر المجموعة    تجا  ة في دولة اإلما ات العربية المعحدة  ـــــــ ــ ة حاليا  للعىـ ـــــــ ــر للا المنـش ـــــــ ــيلتخضـ ـــــــ المبالغ   تحىـ

ال  المـســـعردة على دفعات ما الـشـــركة  العـســـو ة النهاسية المـســـعلمة  ـــنيف وفقا  لخطة  فيها  وبناء  عليه، تم تىـ ـــيد  مـســـع.مر  الرصـ
المالي الموحد المعبقي ما للا اال.ع.ما   معداولة في بيان المركز   كموجودات 

 
ما اصدوات المالية القاسمة  اإلما ات العربية المعحدة لعحقيق عاسد  دولة تعكون ما: ا.ع.ما  في صندو  مفعوح تم ت .يسه في   (2

  في منطقة الشر  اصو.ط
 
الشامل اآلخر لي كما يلي:   ثن المالية بالايمة العادلة ما خمل الدخل   الحركة في الرصيد للموجودات 
 

   مارس 31  ديسمبر  31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف د لم
        )غير مدقق(  )مدقق(
 الرصيد في بداية الفعرة/ السنة    94,011  88,422

 ثضافات  10,000  -
 ا.عبعادات  -  (13,765)
اآلخر  45  19,354 العادلة المععرف بها في الدخل الشامل             صافي العغير في الايمة 
السنة   104,056  94,011 الفترة/   الرصيد في نهاية 

 ينزل: جزء غير معداول   (83,514)  (73,469)
     
     

 جزء معداول  20,542  20,542
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الموحدة   إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة 
المنتهية في   ثالثةلفترة ال  )يتبع(  2022  مارس 31أشهر 

 
 
 دين بالتكلفة المطفأة   استثمارات 9
 

الديا بالعكلفة المطف ة لي كما يلي:ثن الحركة في    ا.ع.ما ات 
 

   مارس 31  ديسمبر  31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف د لم
        )غير مدقق(  )مدقق(
 الرصيد في بداية الفعرة/ السنة    18,274  18,363

 ثضافات   36,725  -
           مخىص لخسا ة انخفاض الايمة    -  (89)

السنة   54,999  18,274 الفترة/   الرصيد في نهاية 
 ينزل: جزء غير معداول   (18,274)  (18,274)

     
     
 جزء معداول  36,725  -
     

 
الديا  ت ـــما اـ.ـــع.ما ات  ـمـــهادعضـ ـــة مقرلا دولة اإلما ات العربية    تيبالعكلفة المطف ة على  قابضـ ـــاد ة عا ـمـــركة  اـ.ـــع.ما  صجل صـ

لم.ع.ما  في  ولي مقومة بالدوال  اصمر  ي وتحمل معدل فاسدة 2023يناير    31و  2024ديسمبر    31المعحدة بعا    ا.عحقا     
 .نو ا     ٪10معوقر بنسبة 

 
ــــــع.ما ـــــــ العمو ل على اـ. في ثن ثيرادات  المطف ة للفعرة المنعهية  بالعكلفة  الديا    31ألف د لم )  1,000بلغت    2022ما س    31 ات 

ــــــع.ما ات الديا بالعكلفة المطف ة    459:  2021ما س  ــــــعحقة على اـ.   31ألف د لم كما في    1,005ألف د لم(  بلغت الفواسد المـس
 ألف د لم(  6:  2021ديسمبر    31)  2022ما س 

 
ـــــــح الجدول العالي الح  ـــــــع.ما  الديا بالعكلفة المطف ة وفقا  يوضـ ـــــــا ة االسعمان المعوقعة العي تم االععراف بها الـ. في خـس  للمعيا ركة 
للعقا  ر المالية  قم     9الدولي 

 
   مارس 31  ديسمبر  31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف د لم
        )غير مدقق(  )مدقق(

 الرصيد في بداية الفعرة/ السنة    89  -
           صافي قياس مخىص خسا ة    -  89
السنة   89  89 الفترة/   الرصيد في نهاية 
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الموحدة   إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة 
المنتهية في   ثالثةلفترة ال  )يتبع(  2022  مارس 31أشهر 

 
 

أو الخسارة  10 الربح   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 

المالية بالايمة العادلة ما خمل الربح أو الخـسا ة للمجموعة على موجودات مالية محعفب بها للمعاجرة    ـشمل يتعضـما الموجودات 
المالية بالايمة العادلة ما خمل الربح أو الخسا ة في نهاية فعرة العقر ر ما يليتوز ر    :الموجودات 
 

   مارس 31  ديسمبر  31
2021  2022   
   ألف درهم  د لمألف 
        )غير مدقق(  )مدقق(
 (1أو ا  مالية ذات دخل ثابت )  35,982  36,520
 (2)أو ا  مالية مد جة    116,577  107,815
           (3صناديق غير مد جة )  123,716  124,137
268,472  276,275        

 
وصـاد ة عا مىـد  في دولة اإلما ات العربية المعحدة يعكون ما:   (1) وصـ وك مد جة مقومة بالدوال  اصمر  ي  تحمل   ـ.ندات 

 .٪12  -  ٪7,50أو ا  الديا معدل كوبون بنسبة  

يعم  (2) تعكون ما أـ.ـــهم حقو  ملكية معوافقة مر أح ا  الـشـــر عة اإلـ.ـــممية مد جة في دولة اإلما ات العربية المعحدة )بالد لم(  
)ثيضاح   بناما للع اصو ا  المالية كضمان مقابل القرض اللي تم الحىول عليه ما   جزءعفاظ باالح   ( 20محلي 

( اـ.ـع.ما  في صــندو  مغلق تم ت ـ.ـيـسـه في جز  كايمان بهدف توليد عواسد ما الععرضــات لمخاطر االسعمان 1يعكون ما:   (3)
ــــــة حقو  الملكية  2في قطاعات تجا  ة مخعلفة؛ و ــــــع.ما  في حىـ ــــــاؤلا في  ( اـ. ــــــ ة تقنية تعليمية غير مد جة تم ثنـش في منـش

 الهند 

أو الخسا ة لي كما يلي: المالية بالايمة العادلة ما خمل الربح   ثن الحركة في  صيد الموجودات 
 

   مارس 31  ديسمبر  31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف د لم
        )غير مدقق(  )مدقق(

 الرصيد في بداية الفعرة/ السنة    268,472  248,135
 ثضافات   -  28,756

 ا.عبعادات    -  (41,915)
العادلة المععرف بها في الربح أو الخسا ة  7,803  33,496            صافي العغير في الايمة 
السنة   276,275  268,472 الفترة/        الرصيد في نهاية 
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الموحدة   إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة 
المنتهية في   ثالثةلفترة ال  )يتبع(  2022  مارس 31أشهر 

 
 

أو الخسارة )يتبع( 10 الربح   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 

ألف .هم حقو  ملكية مد جة لمدة .نة واحدة  بموج  للع   23,135أبرمت المجموعة اتفاقية ثعادة مراء مر جهة ذو عمقة لعدد  
فقط في تا    اإلنهاء مقابل عاسد ثعادة مراء  االتفاقية، قامت المجموعة بريدا  أ.همها لدى جهة ذو عمقة ووافقت على ا.عردادلا 

والبالغة  ٪ ما الايمة السو 4بنسبة   تحعفب بجمير مخاطر ومنافر   16,357قية المعفق عليها لأل.هم  ألف د لم  ال تزال المجموعة 
في   في أي فعرة زمنية وتخضر لر.و  اإلنهاء المب ر   كما في تا    العقر ر و م ا .حبها  المودعة  المد جة  حقو  الملكية  أ.هم 

بعجديد اتفاقية ثعادة الشراء ا2021 قامت المجموعة  بنفس عاسد ثعادة الشراء    23,135لخاصة بها لعدد  ،  ألف ما اص.هم المد جة 
البالغة    ألف د لم لمدة .نة واحدة     25,449على الايمة المعفق عليها لأل.هم 

 
العمو ل ما اتفاقية ثعادة الشراء لفعرة ال.مثة أمهر المنعهية في   ما س   31ألف د لم )  252  بلغت  2022ما س   31ثن ثيرادات 

ما س   31ألف د لم كما في    173ألف د لم(  بلغت الفواسد المسعحقة على الدخل ال.ابت على اتفاقية ثعادة الشراء    161:  2021
 ألف د لم(   178  :2021ديسمبر    31)  2022

 
ال.ابت للسنة المنعهية في   ما س   31)ألف د لم    747بلغت   2022ما س   31ثن ثيرادات العمو ل ما اصو ا  المالية ذات الدخل 

ما س   31ألف د لم كما في    1,327ألف د لم(  بلغت الفواسد المسعحقة على اصو ا  المالية ذات الدخل ال.ابت    1,327:  2021
 ألف د لم(   986:  2021ديسمبر    31)  2022

 
المالية بالايمة العادلة ما خمل الربح أو الخسا ة أو ا  مالية مد جة بالايمة العادل بمبلغ تعضما الموجودات  ألف د لم    89,277ة 

)ثيضاح   ألف  83,291:  2021ديسمبر    31مرلونة كضمان لقرض حىلت عليه المجموعة ما بنا محلي )  ( 20د لم( 
 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  11
   مارس 31  ديسمبر  31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف د لم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 ذمم مدينة تجا  ة   457  853
 فاسدة مسعحقة    1,984  6,850
 مىا  ف مدفوعة مقدما     996  381
 ذمم أنىبة أ باح مدينة  -  2,980
      ذمم مدينة أخرى    7,286  7,636

     
18,700  10,723        

 
بناء  على  ال يعم تحميل أي فاسدة على اللمم   السداد  مع خرة ا.عحقا   المدينة  العجا  ة واصخرى  يعم تكو ا مخىص لللمم  المدينة 

السداد  خبرة اإلدا ة والعخلف عا  بالرجو  ثلى  تحديدلا  تم  العي  لم.عرداد  غير القابلة  المقد ة  ا.عرداد   المبالغ  قابلية  تحديد  عند 
غيير في جودة االسعمان لرصيد اللمم المدينة ما تا    منح الرصيد مبدسيا  حعى  الرصيد المديا، ت خل المنشآت بعيا االععبا  أي ت

 .نهاية فعرة العقر ر
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الموحدة   إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة 
المنتهية في    )يتبع(  2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر 

 
 

لدى البنوك 12  نقد وأرصدة 
   مارس 31  ديسمبر  31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف د لم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 نقد في الىندو     25  23

 نقد لدى البنوك  38,339  65,373
      وداسر صجل  6,641  6,641

     
72,037  45,005   
أصلية صل.ر ما ثمثة أمهر  (6,641)  (6,641)  ناقىا : وداسر قىيرة اصجل بعوا    ث.عحقا  
      ناقىا : نقد مقيد  (3,663)  (3,663)

     
النقد   34,701  61,733       نقد ومرادفات 

 
مالية في دولة   لدى مع.سات  صجل وداسر مودعة  فاسدة تم.ل الوداسر  للع الوداسر معدل  بالد لم  تحمل  المعحدة  العربية  اإلما ات 

0,20  ٪- 0,35( .نو ا  0,45  -٪  0,20:  2021ديسمبر    ٪31   )٪ 
 

في   العمو ل على الوداسر صجل لفعرة ال.مثة أمهر المنعهية  :  2021ما س   31ألف د لم )  5بلغت    2022ما س   31ثن ثيرادات 
صجل    6 على الوداسر  الفواسد المسعحقة  كما في    7ألف د لم(  بلغت  ألف   2:  2021ديسمبر    31)  2022ما س    31ألف د لم 

 د لم( 
 

أنىبة أ باح لم ُيطال  بها والعي تم ثعمنها في   المقيد    31ألف د لم )  3,635بمبلغ ثجمالي قد ع    2013و  2012يعضما النقد 
 ألف د لم(   28:  2021ديسمبر    31ألف د لم )  28نقد مقيد مود  في بنا محلي بمبلغ  ألف د لم( و   3,635:  2021ديسمبر  

 
 

 استثمار وكالة   13
   مارس 31  ديسمبر  31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف د لم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
      ا.ع.ما ات وكالة    85,000  85,000

 
باـ.ـــع.ما  مبلغ   بها لدى معـ.ــــســـات غير مالية في دولة اإلما ات العربية    85قامت المجموعة  مليون د لم في وداسر وكالة محعفب 

ـــــــع.ما ات معدل فاسدة يعراوح بيا  ـــــــعحق في  9,5-٪  8المعحدة ومقومة بالد لم اإلما اتي  تحمل للع االـ. ـــــــنو ا  وتـس ـ. ما س   ٪28 
2024    

 
  1,831:  2021ما س   31ألف د لم )  1,728مبلغ    2022ما س   31ا  الوكالة للفعرة المنعهية في  بلغ دخل العمو ل ما اـ.ــــع.م

الوداسر صجل  بلغت الفواسد المـســــعحقة على    5,677:  2021ديـســــمبر   31)  2022ما س   31ألف د لم كما في    80ألف د لم(  
 د لم( 
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الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية الم  وجزة 
المنتهية في   ثالثةلفترة ال  )يتبع(  2022  مارس 31أشهر 

 
 

 استثمار في شركة زميلة  14
 

المجموعة في مركة ت .ست في جز رة كايمان تسمى ــــــ "مركة    مركة الكونو.ت انفسعمنت  ا.ع.مرت  ـــــــ ليمعد )يشا  ثليها فيما بعد بــ
ـــــبة  زميلة"(    تعمل الـشـــــركة  40تمعلا المجموعة نـس ولها ت ثير لا  على الـشـــــركة الزميلة   ـــــو ت للـشـــــركة الزميلة  ٪ ما حقو  العىـ

  اصصولالزميلة في أعمال ثدا ة 
 

الزميلة لي كما يلي:  ثن الحركة في  صيد اال.ع.ما  في الشركة 
 

   مارس 31  ديسمبر  31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف د لم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 الرصيد في بداية الفعرة/ السنة    8,285  7,404
      حىة الربح خمل الفعرة/ السنة  220  881
     

السنة   8,505  8,285 الفترة/        الرصيد في نهاية 
 

المالية الملخىــة أدناع المبالغ الموضــحة في البيانات المالية للـشـركة الزميلة العي تم ثعدادلا وفقا  للمعايير الدولي ة  تم.ل المعلومات 
 للعقا  ر المالية:

 
   مارس 31  ديسمبر  31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف د لم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 مجمو  الموجودات    21,263  20,713

      مجمو  المطلوبات    -  -
     

      صافي الموجودات    21,263  20,713
     

      حىة المجموعة في صافي الموجودات  8,505  8,285
     

       بح للفعرة/ السنة  551  2,203
     

في الربح خمل الفعرة/ السنة    220  881       حىة المجموعة 
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الموحدة   إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة 
المنتهية في   ثالثةلفترة ال  )يتبع(  2022  مارس 31أشهر 

 
 

المال  15  رأس 
   مارس 31  ديسمبر  31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف د لم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
المال المصرح به والصادر والمدفوع الكامل      رأس 

      .هم عادي بايمة د لم واحد للسهم    2,325,000,000  2,325,000  2,325,000
 
موافقة ما2018ألعوبر   14في   حىلت المجموعة على  وفقا   ،  المجموعة  لمبامرة ثعادة مراء أ.هم  المالية والسلر  ليئة اصو ا  

والسلر    المالية  اصو ا   ليئة  ولواسح  المعحدة  العربية  اإلما ات  دولة  فيلقوانيا  بشراء 2020ديسمبر    31  كما  الشركة  قامت   ،
تم تخ يض ألف د لم وتم االحعفاظ ب  6,420ألف .هم عادي ثضافي بايمة ثجمالية تبلغ    17,586 وبناء  عليه،  ها في الخز نة   الخز نة كما في    15,609ثجمالي حقو  الملكية بمبلغ  ال يوجد م.ل 2020ديسمبر   31ألف د لم ولو البدل المدفو  مقابل أ.هم    

  2021ديسمبر    31وللسنة المنعهية في    2022 ما س  31أمهر المنعهية في   .مثةمشعر ات اص.هم للع في فعرة ال
 
 

قانوني 16  احتياطي 
 

للـشــركة،    2015( لـســنة  2وفقا للقانون االتحادي لدولة اإلما ات العربية المعحدة  قم ) العجا  ة والنما  اصـ.ــاـ.ــي  بـشــ ن الـشــركات 
ـــــاو ا    ٪10يعطل  ما الـشـــــركة تحو ل   ـــــبح للا االحعياطي مـس ـــــنو ة ثلى احعياطي قانوني حعى يىـ ما  أس    ٪50ما اص باح الـس

ثن للا االحعياطي غير قابل للعوز ر المال    الشركة  
 
 

إعادة تقييم إستثمارات 17  إحتياطي 
 

المالية   العي تم اإلععراف بها في الموجودات  أو الخـســـاسر غير المحققة  ـــافي الم اـ.ـــ   يم.ل احعياطي ثعادة تقييم اإلـ.ـــع.ما ات صـ
الشامل اآلخر   بالايمة العادلة ما خمل الدخل 

 
 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفينمخصص  18
   مارس 31  ديسمبر  31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف د لم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 الرصيد في بداية الفعرة/ السنة    1,151  888
 محمل للفعرة/ للسنة    67  268
           مدفو  خمل الفعرة/ للسنة    (23)  (5)

السنة   1,195  1,151 الفترة/        الرصيد في نهاية 
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الموحدة   إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة 
المنتهية في   ثالثةلفترة ال  )يتبع(  2022  مارس 31أشهر 

 
 

الموجودات   19  مطلوبات عقود اإليجار وحق استخدام 
 

كمقر لم عبها    باـ.ـعئجا  أحد الموجودات  أنهت المجموعة عقد اإليجا  2021خمل   ـ.ـنوات  5مدة اإليجا  ثن  تقو  المجموعة   ،
الموجودات   وقامت برلغاء االععراف بمطلوبات عقود اإليجا  وحق ا.عخدا  

 
 ثن الحركة في مطلوبات عقود اإليجا  لي كما يلي:

   مارس 31  ديسمبر  31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف د لم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 الرصيد في بداية الفعرة/ السنة  -  5,109
 مىا  ف فاسدة   -  188

 دفعات  -  (872)
           تسو ة الععديمت  -  (4,425)

      الرصيد في نهاية الفعرة/ السنة  -  -
 

لي كما يلي: الموجودات   ثن الحركة في حق ا.عخدا  
   مارس 31  ديسمبر  31

2021  2022   
   درهمألف   ألف د لم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 الرصيد في بداية الفعرة/ السنة  -  5,024

 مىا  ف ا.عهمك خمل الفعرة/ السنة  -  (1,065)
      ثلغاء االععراف عند ثنهاء عقد اإليجا    -  (3,959)

     
السنة  -  - الفترة/        الرصيد في نهاية 
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الموحدة   إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة 
المنتهية في   ثالثةلفترة ال  )يتبع(  2022  مارس 31أشهر 

 
 

 قروض بنكية 20
   مارس 31  ديسمبر  31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف د لم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 1قرض صجل   127,266  129,282
 2صجل قرض   25,119  25,119
      3قرض صجل   137,415  139,194

     
293,595  289,800   

(250,079)  (246,165)  
بعد   للعسديد  المسعحق  )مىنف   12ينزل: المبلغ  نهاية فعرة العقر ر  مهرا  ما 

           ضما مطلوبات غير معداولة(

43,516  43,635  
خمل  للعسديد  مهرا  ما نهاية فعرة العقر ر )مىنف ضما   12المبلغ المسعحق 

      مطلوبات معداولة(
 

 تعكون القروض صجل مما يلي:
 

 1 صجل قرض
 

في  ألف د لم بموج     145,000حىـلت المجموعة على تـسهيمت قرض صجل ما بنا محلي بايمة   واصح ا  المحددة  الـشروخ 
فعرة   اتفاقية القرض صجل  ـ.ــــنة و حمل معدل فاسدة معغير  ثن القرض    12يعم ـ.ــــداد القرض على أقـســــاخ  بر ـ.ــــنو ة على مدى 

ــاح  الفندقية ذ      )"الـشــركة العابعة"( )ثيضـ ـمــركة نو ان ما  نا للـشــقق  تـســعخدمه  ــمون برلا على المبنى اللي  وحدة   58(،  5مضـ
الىـاد  ما الـشركة العابعة لىـالح المقرض والعحىـيمت العي تقو  6برج ضـمان، دبي )ثيضـاح    ـ. نية في (، وضـمان الـشركات 

قرض  ـ.نو ة للقرض  تم الحىـول على القرض لـسداد  الدفعات اصصـلية الربر  العابعة يعم تخىـيىـها للمقرض لـسداد  بها الـشركة 
ولعمو ل االلعزامات    العامة للمجموعة  تم .ح  القرض بالكامل كما في تا    العقر ر آخر .ابق ما نفس البنا المحلي 

 
لدى المجموعة  ـ.و  قرض غير مطف ة بايمة 2022 ما س  31لما في   ألف   1,318:  2021ديـسمبر    31ألف د لم )  1,284، 
 يععلق بهلا العسهيل فيما ألف د لم(    954:  2021 ما س  31ألف د لم )  907بعكاليف العمو ل بايمة  واالععرافد لم(  

 
 2 صجل قرض
 

ـــــنة  ـ. ـــــهيل الهامي ما بنا محلي بمبلغ  2020في  المجموعة ما تـس ـــــعفادت  اـ. بموج  الـشـــــروخ واصح ا     69,000،  ألف د لم 
القروض القـاسمـة  في   ـــــــداد أحد  ـــــــ وـ. تم تخ يض ـحد  2022المـحددة في االتفـاقيـة لعمو ل معطلبـات  أس المـال العـامل للمجموعة   ،

ــــــــهيل كما في    56,000  ثلى  الهامي ــــــــح  ما العـس الـس   31ألف د لم )  25,119مبلغ   2022ما س   31ألف د لم  بلغ ثجمالي 
)ثيضـاح   25,119:  2021ديـسمبر   ثن العـسهيل مضـمون برلا على أـ.هم مد جة محعفب بها باـ.م المجموعة  (   10ألف د لم(  

و حمل معدل فاسدة معغير  كما في  العـسهيل عند الطل   بمبلغ  2022ما س    31يـسدد  لدى المجموعة تـسهيمت غير مـسعخدمة   ،
ــــــــمبر    31ألف د لم )  30,881 وتكاليف تمو ل مععرف بها بمبلغ    43,880:  2021ديـس ما س   31ألف د لم )  213ألف د لم( 
 ألف د لم(   266:  2021
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الموحدة   إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة 
المنتهية في   ثالثةلفترة ال  )يتبع(  2022  مارس 31أشهر 

 
 

 قروض بنكية )يتبع(   20
  

 3 صجل قرض
 
بايمة 2021في   اإلـ.ــــممية ما بنا محلي  تـســــهيل قرض صجل معوافق مر الـشــــر عة  ــــلت المجموعة على  حىـ ألف   140,000، 

وتمو ل أغراض عامة للشركة    في االتفاقية لعسو ة مخاطر الديون الحالية لقرض المشرو   واصح ا  المحددة  د لم بموج  الشروخ 
ـ.نو ة على مد القرض على أقـساخ  بر  ـ.نوات و حمل معدل فاسدة معغير  ثن القرض مضـمون برلا على أ ض   10ى  يعم ـ.داد 
ــاح  الواقر في جز رة الر م )ثيضـ بمبلغ يعادل قـســط  بر ـ.ــنوي  6ومبنى المجموعة  (، أبوظبي، وحـســاب مخىـــص باـ.ــم المجموعة 

القرض بالكامل كما في تا    العقر ر   واحد على اصقل ما القرض اصجل  تم .ح  
 

ـــــــو  ترتي  قرض غير مطف ة بايمة  2022 س ما  31لما في   لدى المجموعة  ـ. ـــــــمبر    31ألف د لم )  786،    806:  2021ديـس
ال ميء( فيما يععلق بهلا العسهيل 2021ما س   31ألف د لم ) 958ألف د لم( وتكاليف تمو ل مععرف بها بايمة   : 

 
النقدية الناتجة ما اص  نشطة العمو لية:فيما يلي تسو ة لحركة القروض صجل ثلى العدفقات 

 
   مارس 31  ديسمبر  31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف د لم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 الرصيد في بداية الفعرة/ السنة  293,595  241,563

     
النقدية        العدفقات 

 قرض مسحوب    -  149,108
 قرض مسدد    (3,850)  (97,120)

 تكلفة ثصدا  قرض.داد    -  (807)
فواسد مسعحقة  (212)  (3,441)  .داد 

     
 بنود أخرى غير نقدية     

 ثطفاء تكاليف معاملة    54  726
      ا.عحقا  فاسدة   213  3,566

     
السنة  289,800  293,595 الفترة/        الرصيد في نهاية 
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الموحدة   إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة 
المنتهية في   ثالثةلفترة ال  )يتبع(  2022  مارس 31أشهر 

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  21
   مارس 31  ديسمبر  31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف د لم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 ذمم داسنة تجا  ة   95  129

 دفعات مقدمة ما عممء   9,780  10,431
داسنة    7,141  7,041  محعجزات 
 أنىبة أ باح غير مطال  بها  3,635  3,635
 ا.عحقاقات    1,566  1,473
      ذمم داسنة أخرى    8,521  8,109

     
30,818  30,738        

 
المقدمة ما العممء مبلغ   مقدمة    4,216:  2021ديـســمبر    31ألف د لم )  4,216تـشــمل الدفعات  ألف د لم( تم اـ.ــعممه كدفعة 

 ما اإليجا  مقابل أ ض بموج  عقد ثيجا  تشغيلي وفقا  التفاقيات مساطحه 
 
 

و   22  معامالت مع جهات ذات عالقةأرصدة 
 

ــــــا    خمل المـس تجا  ة بحعة مر  تجري المجموعة  ــــــس  ــــــروخ وأح ا  معفق عليها وعلى أـ. االععيادي لألعمال معاممت معنوعة بـش
الدولي  قم   ـــــبي  ـــــآت أو أفراد كما تم تعر فها في المعيا  المحاـ. العمقة  تعم.ل 24ـمـــــركات أو منـش ـــــاح عا الجهات ذات  : اإلفىـ

أعضـاء مجلس اإلدا ة، موظفي اإلدا  ة الرسيـسييا ومنـشآت اصعمال العي يمعلكون فيها القد ة  الجهات ذات العمقة في المـسالميا، 
المالية والعشغيلية   على السيطرة أو مما .ة ت ثير لا  على القرا ات 

 
العالقة  شروط وأحكام المعامالت مع الجهات ذات 

 
ثلى وما الجهات ذات العمقة ب .عا  السو  االععيادية    تعم الخدمات 

 
تجا  ة  تنش  اص صدة مر للع الجهات ذات العمقة عموما  ما المعاممت العجا  ة المبرمة في .يا  العمل االععيادي على أ.س 

الموحد  بحعة  تعكون اص صدة مر الجهات ذات العمقة كما لي مد جة في بيان المركز المال  مما يلي:بعا    العقر ر ي الموجز 
 

   مارس 31  ديسمبر  31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف د لم
        )غير مدقق(  )مدقق(

لدى البنوك:        نقد وأرصدة 
 منشآت خاضعة إلدا ة مشعركة  20,259  53,257

      مسالم  21  21
     

53,278  20,280        
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الموحدة   إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة 
المنتهية في   ثالثةلفترة ال  )يتبع(  2022  مارس 31أشهر 

 
 

و   22  معامالت مع جهات ذات عالقة )يتبع(أرصدة 
   مارس 31  ديسمبر  31

2021  2022   
   درهمألف   ألف د لم
   )غير مدقق(  )مدقق(

وكالة:      استثمارات 
 منشآت خاضعة إلدا ة مشعركة    85,000  85,000

     
الشامل اآلخر:     الدخل   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 منشآت خاضعة إلدا ة مشعركة    103,689  93,656
      مسالم    209  215
     

93,871  103,898        
     
أو الخسارة:     الربح   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

      منشآت خاضعة إلدا ة مشعركة    129,754  121,072
     
دين بالتكلفة المطفأة:        استثمارات 

      منش ة خاضعة إلدا ة مشعركة    54,998  18,274
     
 مستحق من جهة ذو عالقة:     

      منش ة خاضعة لسيطرة مشعركة    10,442  19,816
     
 استثمار في شركة زميلة:     

      منش ة خاضعة إلدا ة مشعركة    8,505  8,285
     
 قرض من بنك:      

      منشآت خاضعة إلدا ة مشعركة    162,534  164,313
     
 مستحقات فائدة:      

      منشآت خاضعة إلدا ة مشعركة    683  6,032
     
 مطلوبات فائدة:      
      منشآت خاضعة إلدا ة مشعركة    50  42
     
 ذمم دائنة أخرى:      
      منشآت خاضعة إلدا ة مشعركة    10  -
     
 ذمم مدينة أخرى:      

      منشآت خاضعة إلدا ة مشعركة    95  3,357
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الموحدة   إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة 
المنتهية في   ثالثةلفترة ال  )يتبع(  2022  مارس 31أشهر 

 
 

و   22  معامالت مع جهات ذات عالقة )يتبع(أرصدة 
 

 لي كما يلي:  السنة    /مر الجهات ذات العمقة خمل الفعرة  معاممت الميزانية العموميةثن ألم  
 

   مارس 31  ديسمبر  31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف د لم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
أو الخسارة:  استبعاد      الربح   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

      منشآت خاضعة إلدا ة مشعركة    -  41,915
     
الشامل اآلخر:     الدخل   شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
      منشآت خاضعة إلدا ة مشعركة    10,000  -
     
الشامل اآلخر:موجودات  استبعاد       الدخل   مالية بالقيمة العادلة من خالل 

      منشآت خاضعة إلدا ة مشعركة    -  13,765
     
د       ن بالتكلفة المطفأة:يشراء استثمارات 
      منشآت خاضعة إلدا ة مشعركة    36,725  -
     
 ألجل مودعة:  ودائعصافي     
      خاضعة إلدا ة مشعركة   منش ة  -  6
     
السنة:     الفترة/   قرض من بنك خالل 

      خاضعة إلدا ة مشعركة  منش ة   -  149,108
     
السنة     الفترة/   :سداد قرض خالل 

      خاضعة إلدا ة مشعركة  منش ة   2,013  92,501
     
السنة:     الفترة/   تكلفة اقتراض خالل 

      خاضعة إلدا ة مشعركة  منش ة   958  3,061
     
القرض المدفوعة:      رسوم ترتيب 

      خاضعة إلدا ة مشعركة  منش ة   -  807
     
 صافي أموال محولة إلى جهات ذات عالقة:    

      منشآت خاضعة إلدا ة مشعركة    35,643  335
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الموحدة   إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة 
المنتهية في   ثالثةلفترة ال  )يتبع(  2022  مارس 31أشهر 

 
 

و   22  معامالت مع جهات ذات عالقة )يتبع(أرصدة 
 

 معاممت مر الجهات ذات العمقة خمل الفعرة لي كما يلي:  الثن ألم  
 

المنتهية في    ثالثةال    مارس 31أشهر 
2021  2022   

   ألف درهم  ألف د لم
   )غير مدقق(  )غير مدقق(

     
 مصاريف فائدة على قرض من بنك/ جهة ذو عالقة:      

      منشآت خاضعة إلدا ة مشعركة    1,171  299
     
 أتعاب وسيط مدفوعة إلى جهات ذات عالقة:      
      مسالم  236  18
     
فائدة:        إيرادات 

      منشآت خاضعة إلدا ة مشعركة    3,233  3,142
     
 :  حصة ربح من شركة زميلة    

      منشآت خاضعة إلدا ة مشعركة    220  220
 

الرئيسيين  تعويضات موظفي اإلدارة 
المنتهية في    ثالثةال    مارس 31أشهر 
  2022  2021 
 ألف د لم  ألف درهم  
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  
     

 525  548  م افآت قىيرة اصجل
      18  21  م افآت نهاية خدمة الموظفيا طو لة اصجل

     
  569  543      
 

  2021ديسمبر    31و  2022 ما س  31  كما فيلم يعم تقديم قروض للمدير ا  
 

ما   ــــــعحقة  ـــــــ بالمبالغ المـس المععلقة  المدينة  أي انخفاض في قيمة اللمم  ــــــجل المجموعة  ـــــــ العمقة في    الجهاتلم تـس   ما س  31ذات 
    2021ديسمبر    31و  2022
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الموحدة   إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة 
المنتهية في   ثالثةلفترة ال  )يتبع(  2022  مارس 31أشهر 

 
 

 العائد األساسي والمخفض للسهم   23
 

القاسمة خمل الفعرة لعدد اص.هم  المعو.ط المرجح  اص.ا.ية عا طر ق قسمة  بح الفعرة على   .يعم احعساب  بحية السهم 
 

لعدد اصـ.ـهم القاسمة خمل   المعوـ.ـط المرجح  المخفضــة عا طر ق قـسـمة  بح الفعرة على  الفعرة، المعدلة  يعم احعـسـاب  بحية الـسـهم 
 .صثا  اصدوات المخفضة

 
في حساب  بحية السهم  :يع س العالي اإليرادات وبيانات اص.هم المسعخدمة 

 
المنتهية في    ثالثةال    مارس 31أشهر 
  2022  2021 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  
     
      10,258  14,353  الفعرة )ألف د لم(   بح
     

اص.هم   المرجح لعدد        2,288,542  2,288,542  القاسمة )باصلف(  العاديةالمعو.ط 
     

الواحد )بالد لم(       0,0045  0,0063  العاسد اص.ا.ي والمخفض للسهم 
 

اص.هم   المرجح لعدد   .(15القاسمة ص.هم الخز نة، والعي تم ثصدا لا ولكنها غير قاسمة )ثيضاح   العاديةتم تعديل المعو.ط 
 

ـمــ نها أن ي ون لها أثر مخفض على  بحية الـســهم عند  2021و  2022 ما س  31لما في   أي أدوات ما  ــد  المجموعة  لم تىـ  ،
 .تحو لها أو مما .عها

 
 

 معلومات قطاعية  24
 

ــــــــغيلية   ــــــــيس القطاعات العـش اإلدا ة يعم ت ـ. ــــــــ ل منعمم ما قبل مجلس  العي يعم تقييمها بـش ــــــــاس تلا الم ونات  أـ. للمجموعة على 
لقطاعات تـشـغيل المجموعة   و قومون بمراقبة النعاست العـشـغيلية  العـشـغيلية(   بـشـ ن العمليات  الرسيـسـي عا اتخاذ القرا ات  )المـسـعول 

ـــيص الموا د وتقييم اصدا حول تخىـ ـــل لغرض اتخاذ قرا ات  وإجمالي  بـشـــ ل منفىـ  الربح ومجموعة وا.عة ما معمرات اصداء الرسيسية باإلضافة ثلى  بحية القطا  ء  يعم تقييم أداء القطاعات بناء  على اإليرادات 
 

في خمس قطاعات  سيسية، كما يلي:2021و  2022 ما س  31صغراض اإلدا ة، في   تم تنميم المجموعة   ، 
 

 تطو ر العقا ات   •
 اال.ع.ما ات العقا  ة •
 لضيافة والعرفيها •
 اال.ع.ما  وإدا ة اصصول •
 القابضة •

 
المبينة في ثيضـاح  للمجموعة  المحاـ.بية  للقطاعات العي يعم  فر العقا  ر عنها لي نفـسها الـسياـ.ات  المحاـ.بية     3ثن الـسياـ.ات 

اإلدا ة وإيرادات  يم.ل  بح القطا  الربح أو الخسا ة الم عسبة ما قبل كل قطا  دون توز ر اإلدا ة المركز ة و وات  أ  عضاء مجلس 
العـشـــغيلية   بـشـــ ن العمليات  الرسيـســـي عا اتخاذ القرا ات  العمو ل وتكاليف العمو ل  للا لو الماياس اللي يعم ثبمغه ثلى المـســـعول 

واحد، ولو اإلما ات العربية الم بش ل  سيسي في قطا  جغرافي   عحدة صغراض توز ر الموا د وتقييم أداء القطا   تعمل المجموعة 
 

أدناع  بهلع القطاعات   يعم عرض المعلومات المععلقة 
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الموحدة   إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة 

المنتهية في   ثالثةلفترة ال  )يتبع(  2022  مارس 31أشهر 
 
 

 معلومات قطاعية )يتبع( 24
 

العقارات    االستثمارات العقارية  الضيافة والترفيه  األصولاالستثمار وإدارة    القابضة  حذوفات  المجموع     تطوير 
 2022  مارس  31  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

 ثيرادات                
 توقيت االععراف باإليرادات              

 مر مرو  الوقت  -  5,151  6,259  -  -  -  11,410
 في زما محدد   -  -  108  -  -  -  108

               
               

11,518  -  -  -  6,367  5,151  -   
 تشغيلية مبامرةمىا  ف    -  (1,140)  (1,599)  -  -  -  (2,739)

 ا.عهمك  -  -  (867)  -  -  -  (867)
               
               

 إجمالي الربح  -  4,011  3,901  -  -  -  7,912
               

 صافي إيرادات التمويل   -  -  -  -  1,555  -  1,555
                              

7,803  -  -  7,803  -  -  -  

 صافي تغيرات في الايمة العادلة  
 لموجودات مالية بالايمة العادلة ما   
أو الخسا ة      خمل الربح 

 حىة أ باح ما مركة زميلة  -  -  -  220  -    220
أنىبة أ باح    -  -  -  1  -  -  1  ثيرادات 
               
               

 إجمالي إيرادات تشغيلية    -  4,011  3,901  8,024  1,555  -  17,491
               

 مىا  ف عمومية وإدا  ة  -  -  (469)  -  (2,525)  -  (2,994)
 ا.عهمك    -  -  -  -  (6)  -  (6)

 مىا  ف بير وتسو ق    -  -  (142)  -  -  -  (142)
أخرى   -  4  -  -  -  -  4  ثيرادات 
               
               

 ربح الفترة  -  4,015  3,290  8,024  (976)  -  14,353
               
 2022مارس   31في                

 مجموع الموجودات  6,048  1,017,880  105,819  541,752  28,337  (450)  1,699,386
               
               

 مجموع المطلوبات  7,434  147,951  145,888  -  35,516  (15,056)  321,733
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الموحدة   إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة 

المنتهية في   ثالثةلفترة ال  )يتبع(  2022  مارس 31أشهر 
 
 

 معلومات قطاعية )يتبع( 24
 

اصصول  القابضة  حلوفات  المجمو     تطو ر العقا ات   اال.ع.ما ات العقا  ة  الضيافة والعرفيه  اال.ع.ما  وإدا ة 
 2021ما س   31  ألف د لم  ألف د لم  ألف د لم  ألف د لم  ألف د لم  ألف د لم  ألف د لم

 ثيرادات                
 توقيت االععراف باإليرادات              

 مر مرو  الوقت  -  1,914  3,304  -  -  -  5,218
 في زما محدد   -  -  88  -  -  -  88
               
               

5,306  -  -  -  3,392  1,914  -   
 مىا  ف تشغيلية مبامرة  - ) (729 ) (1,139  -  -  - ) (1,868
 ا.عهمك  -  - ) (792  -  -  - ) (792
               
               

الربح  -  1,185  1,461  -  -  -  2,646  ثجمالي 
               

العمو ل    -  -  -  -  2,483  -  2,483  صافي ثيرادات 
                              

7,624  -  -  7,624  -  -  -  

لموجودات   تغيرات في الايمة العادلة 
 مالية بالايمة العادلة ما خمل   
الخسا ة      الربح أو 

 حىة أ باح ما مركة زميلة  -  -  -  220  -  -  220
                              

7,844  -  -  7,844  -  -  -   
               

ثيرادات تشغيلية   -  1,185  1,461  7,844  2,483  -  12,973  ثجمالي 
               

 مىا  ف عمومية وإدا  ة  -  - ) (417  - ) (1,733  - ) (2,150
 ا.عهمك    -  -  -  - ) (524  - ) (524
 مىا  ف بير وتسو ق    -  - ) (152  -  -  - ) (152
أخرى   -  4  107  -  -  -  111  ثيرادات 
               
               

  بح الفعرة  -  1,189  999  7,844  226  -  10,258
               
 2021  ديسمبر  31في               

 مجمو  الموجودات  6,313  1,015,340  106,672  504,215  56,766  (487)  1,688,819
               
               

 مجمو  المطلوبات  7,496  149,775  145,363  -  35,602  (12,672)  325,564
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الموحدة   إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة 

المنتهية في   ثالثةلفترة ال  )يتبع(  2022  مارس 31أشهر 
 
 

 نتائج موسمية 25
 

فقط   صنشطة المجموعة  الفندقية، حي  تخعلف اإليرادات خمل الربر اصول والربر اصخير ما    بقسمتععلق الطبيعة المو.مية  الشقق 
 السنة   

 
 

   التزامات 26
   مارس 31  ديسمبر  31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف د لم
        )غير مدقق(  )مدقق(
ثابعة   13,567  14,929       العزامات لموجودات 

     
      العزامات ال.ع.ما ات    27,000  -

 
 

المالية 27  القيمة العادلة لألدوات 
 

كما يلي: للايمة العادلة  الهرمي   تم تحديد مسعو ات العسلسل 
 

أو قياـ.ـات الايمة العادلة لي تلا المـشـعقة ما أـ.ـعا  مد جة )غير معدلة( في    -1المســتوى  • أـ.ـوا  نـشـطة لموجودات 
 مطلوبات مطابقة 

 
ضــما المـسـعوى    -2المســتوى  • العي    1قياـ.ـات الايمة العادلة لي تلا المـشـعقة ما مدخمت برـ.ـع.ناء اصـ.ـعا  المد جة 

 يم ا ممحمعها لألصل أو االلعزا  ثما بش ل مبامر )لما اص.عا ( أو غير مبامر )مشعقة ما اص.عا ( 
 

لايمة العادلة لي تلا المـشعقة ما تقنيات العقييم العي تعضـما مدخمت لألصـل أو االلعزا  العي  قياـ.ات ا  -3المسـتوى  •
ال يم ا ممحمعها(   ال تقو  على أ.اس بيانات السو  القابلة للممحمة )مدخمت 

 
العادلة القيمة   القيمة 
 المجموع 3المستوى   2المستوى   1المستوى   المدرجة 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم 

      )غير مدقق(  2022  مارس  31كما في 
العادلة ما خمل   موجودات مالية بالايمة 

أو الخسا ة     276,275 123,716 - 152,559 276,275 الربح 
العادلة ما خمل   موجودات مالية بالايمة 

الشامل اآلخر       104,056 63,073 40,617 366 104,056 الدخل 
      
      
 380,331 152,925 40,617 186,789 380,331 
      

في        )مدقق( 2021ديسمبر    31لما 
العادلة ما خمل   موجودات مالية بالايمة 

أو الخسا ة     268,472 124,137 - 144,335 268,472 الربح 
العادلة ما خمل   موجودات مالية بالايمة 

الشامل اآلخر       94,011 53,115 40,542 354 94,011 الدخل 
      
      
 362,483 144,689 40,542 177,252 362,483       
 



لالستثمار ش.م.ع.                          إشراق 

 

33  
الموحدة   إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة 

المنتهية في   ثالثةلفترة ال  )يتبع(  2022  مارس 31أشهر 
 
 

المالية )يتبع( 27  القيمة العادلة لألدوات 
 

ــــــعوى   ــــــعوى    1خمل الفعرة، لم ي ا لناك أي تحو مت بيا المـس أو   2والمـس وال يوجد أي تحو مت داخل  ــــــات الايمة العادلة،  لاياـ.
 لايا.ات الايمة العادلة    3خا ج المسعوى  

 
لم.ع.ما ات المىنفة ضما المسعوى    :لي كما يلي  3ثن الحركة في الايمة العادلة 

 
   مارس 31  ديسمبر  31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف د لم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 الرصيد في بداية الفعرة/ السنة    177,252  160,701
 ثضافات   10,000  22,455

 ا.عبعادات    -  (13,765)
      تغير في الايمة العادلة    (463)  7,861

     
السنة   186,789  177,252 الفترة/        الرصيد في نهاية 

 
المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة    القيمة العادلة للموجودات 

 
تقا ب قيمعها  الموحدة  المالية  المععرف بها في البيانات  المالية  والمطلوبات  المالية  للموجودات  المد جة  أن الايمة  يععبر المديرون 

 العادلة   
 
 

الحقة 28  أحداث 
 

اللي عقد في   وافق مـســالمو الـشــركة على تخ يض  أس مالها  2022أبر ل   28خمل اجعما  الجمعية العمومية الـســنوي  ووفقا   ، 
ــــــــهم  ألف    898,179ألف د لم ما  أس المال )  898,179  قد ع تخ يض ثجراء ، ُيقعرحلللا ــــــــمية  ـ. د لم( ما خمل   1بايمة اـ.

ومبلغ ألف د لم ما االحعياطي    141,125مبلغ   مقاصة للشركة     1,039,304القانوني للشركة  ألف د لم ما الخساسر المعرالمة 
 .يعم ثتما  المعاملة عند ا.عم  الموافقات العنميمية المطلوبة 

  
اللي عقد في   الشركة على اال.عحواذ  2022أبر ل   28عموة على ذلا، خمل اجعما  الجمعية العمومية السنوي  وافق مسالمو   ،

ــل ثلى  المقعرح على   ــدا  ما يىـ ـ.ــو  أبوظبي العالمي ما خمل ثصـ ــندو  اـ.ــع.ما  مفعوح تم ت ـ.ــيـســه في  ألف   1,397,173صـ
العنميمية المطلوبة  للشركة    .يعم ثتما  المعاملة عند ا.عم  الموافقات   .هم جديد 

 
 

الموحدة   اعتماد  29 المالية الموجزة   البيانات 
 
  2022مايو   12وإجازة ثصدا  البيانات المالية الموجزة الموحدة ما قبل مجلس اإلدا ة بعا      اععمادتم 
 

 

 


